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Motie - Veilig naar School
Vergadering: Drechtstedendinsdag d.d. 2 juli 2013
Agendapunt: Algemene Beschouwingen 2013

De Drechtraad in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2013 ter behandeling van de Jaarstukken
2012, Eerste Bestuursrapportage 2013 en de Primaire Begroting 2014 van de GR Drechtsteden,

Constaterende dat,

• De komst van de containerterminal in Alblasserdam meer verkeer zal veroorzaken tussen
polder Nieuwland en de A15, voornamelijk op de Edisonweg;

• Een provinciaal fietspad waar vele scholieren dagelijks gebruik van maken niet vrij liggend
is, waardoor scholieren elke dag twee keer de drukke route van het vrachtverkeer op de
Edisonweg moeten kruisen;

• Een mogelijkheid bestaat om doormiddel van een fietslus een vrij liggend fietspad te
creëren, waardoor fietsers de Edisonweg niet meer hoeven te kruisen.

Overwegende dat,

• De provincie Zuid-Holland als wegbeheerder niet wil meewerken aan de realisatie van dit
fietspad, omdat zij vindt dat afdoende maatregelen zijn genomen;

• De provincie Zuid-Holland wel erkent dat "het extra vrachtverkeer afkomstig van het
containertransferium de problemen niet [zal] veroorzaken maar [deze wel] verergert". En
schrijft: "een toename van het vrachtverkeer kan hier leiden tot verkeersonveilige situaties"1;

• Dit fietspad zich bevindt op het grondgebied van zowel de gemeente Alblasserdam als van
de gemeente Papendrecht;

• Een gezamenlijke lobby door de Drechtsteden een sterk signaal afgeeft van het belang dat
wij hechten aan veilig verkeer en een zo veilig mogelijk schoolverkeer in het bijzonder.

Verzoekt het Drechtstedenbestuur,

• In haar lobby naar de provincie Zuid-Holland de aanleg van een vrijliggend fietspad te
bevorderen.

• Daarbij kennis te nemen van bijgevoegd schetsontwerp (zie achterkant).

En gaat over tot de orde van de da

D66 Dordrecht, N. de Smoker

D66 Hendrik-ldp-Ai

D66 Zwijndrecht, M. Pater

D66

VSP Dordrecht, H. Tazelaar

1 Antwoord 2746 van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van Statenlid J.J.W. van Dongen (D66) met
als onderwerp: fietspad Alblasserdam.
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Schets van de huidige situatie (kaart rechtsboven):
o Fietsverkeer vanuit Alblasserdam naar Papendrecht, onder meer

richting Willem de Zwijger College en Lage Waard (blauwe lijn).
o Twee keer de drukke route van het vrachtverkeer op Edisonweg

kruisen is noodzakelijk (rode lijn geeft vrachtverkeer aan).

Schetsontwerp fietslus:
o Met een fietslus onder het viaduct kunnen fietsers zonder (!)

oversteken van de Edisonweg naar Papendrecht rijden. De blauwe
lijn op de kaart linksboven geeft een nieuwe route weer.


